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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Parlamentas kartu su keliomis šalimis, vietos valdžios institucijomis ir mokslininkais 
paskelbė, kad mūsų planetoje susidarė ekstremalioji klimato ir aplinkos padėtis. Siekiant 
išvengti pagreitintos ir negrįžtamos klimato kaitos ir masinio biologinės įvairovės nykimo, 
reikia skubiai sumažinti pasaulyje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 
Reaguodama į šį iššūkį, Europos Komisija pristatė Žaliąjį kursą, kuriuo siekiama, kad iki 2050 
m. Europa taptų pirmuoju neutralizuoto poveikio klimatui žemynu, siekiant ekonominio 
vystymosi atsižvelgiant į natūralias planetos ribas ir užtikrinant teisingą pertvarką, kuri 
nepaliktų nė vieno asmens ir nė vienos vietovės nuošalyje. Klimato teisės aktas yra kertinis 
Žaliojo kurso akmuo, kuriuo teisiškai įtvirtinamas tinklo neutralumo tikslas ir kuris yra visų 
ateinančių dešimtmečių Sąjungos veiksmų klimato kaitos srityje pagrindas.

Klimato teisės aktu nustatyta bendroji Sąjungos išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
trajektorija, tačiau Komisijos siūlomi klimato srities tikslai neatitinka naujausių turimų 
mokslinių įrodymų. Remiantis Jungtinių Tautų aplinkos programos 2019 m. ataskaita dėl 
išmetamo ŠESD kiekio mažinimo atotrūkio1, išmetamųjų teršalų kiekį nuo 2020 m. reikia 
mažinti 7,6 proc. per metus, kad būtų pasiekti Paryžiaus susitarimo tikslai – siekiant užtikrinti, 
kad visuotinis atšilimas neviršytų 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu. 
Siekdama šio tikslo, ES turėtų ne vėliau kaip iki 2040 m. pasiekti neutralų poveikį klimatui ir 
padidinti savo 2030 m. tikslą bent iki 65 proc., palyginti su 1990 m.

Norint neutralizuoti poveikį klimatui, reikės iš esmės pertvarkyti mūsų visuomenę ir visus 
ekonomikos sektorius, visų pirma transporto sektorių. Transporto sektorius yra didžiausias 
teršėjas Europos Sąjungoje, išmetantis 27 proc. viso Sąjungoje išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio. Be to, nuo 1990 m. išmetamųjų teršalų kiekis toliau didėjo tik šiame 
sektoriuje: 2017 m. išmetamųjų teršalų kiekis 28 proc. viršijo 1990 m. lygį. Šio sektoriaus 
pertvarkymo uždaviniai susiję ne tik su kelių ar geležinkelių sektoriumi, bet ir su vidaus 
vandenų transporto, aviacijos ir jūrų sektoriais.

Aviacijos ir jūrų sektoriai išmeta daug teršalų ir 2017 m. dėl jų labiausiai padidėjo išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Vis dėl to, atlikta analizė rodo, kad dabartiniai 
pasauliniai tikslai ir priemonės, numatyti Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) ir Tarptautinės 
civilinės aviacijos organizacijos (ICAO), nepasieks būtinų išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
tikslų ir kad reikia imtis reikšmingų tolesnių veiksmų, kad išmetamųjų teršalų kiekis būtų lygus 
nuliui. Todėl nuomonės referentė siūlo Komisijai pateikti išsamų teisės aktų rinkinį siekiant 
užtikrinti, kad aviacijos ir jūrų sektoriai būtų suderinti su Klimato teisės akto tikslais. Aviacijos 
sektoriuje bendras poveikis klimatui yra gerokai didesnis už išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį. Todėl nuomonės referentė mano, kad svarbu įtraukti šį aviacijos poveikį, 
nesusijusį su CO2, į reglamento taikymo sritį.

Į nuomonės referentės pasiūlymą taip pat įtrauktas Europos klimato kaitos grupės (EPCC) – 
nepriklausomos mokslinės patariamosios grupės klimato kaitos klausimais – įsteigimas. 
Europos klimato kaitos komisija stebi išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimą Sąjungoje ir valstybėse narėse ir prireikus teikia rekomendacijas atsižvelgiant į 

1 Jungtinių Tautų aplinkos programos 2019 m. ataskaitoje dėl išmetamo ŠESD kiekio mažinimo atotrūkio: 
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019

https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
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Klimato teisės akto tikslą. Be to, ne vėliau kaip per šešis mėnesius po kiekvieno Paryžiaus 
susitarimo visuotinio padėties įvertinimo ji paskelbia ataskaitą dėl šiame reglamente nustatytų 
Sąjungos klimato tikslų suderinamumo su tikslu užtikrinti, kad temperatūra nepakiltų daugiau 
kaip 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu.

Siekdama užtikrinti, kad visi Europos Sąjungos teisės aktai atitiktų neutralaus poveikio klimatui 
tikslą, Komisija prieš juos priimdama įvertina visus priemonių projektus, įskaitant pasiūlymus 
dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų ir biudžeto. Nuomonės referentė taip pat siūlo, kad 
Komisija įvertintų visus susijusius galiojančius ES teisės aktus ir biudžetą ir prireikus pasiūlytų 
pakeitimus. Galiausiai, nuomonės referentė taip pat siūlo, kad Komisija pateiktų išsamią visų 
tiesioginių ir netiesioginių iškastinio kuro subsidijų visose valstybėse narėse analizę.

Kiekvienais metais, kuriais nesiimsime veiksmų, didės išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
sunkumai ir sąnaudos. Dabar atsidūrėme ties slenksčiu, kad būtų visam laikui viršytas 1,5° 
tikslas, o tai turėtų milžiniškų socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių pasekmių. Jei tikrai 
norime pasiekti klimato tikslus, išsaugoti ir atkurti mūsų ekosistemas ir sudaryti sąlygas ateities 
kartoms gyventi planetoje, turime priimti plataus užmojo Klimato teisės aktą ir konkrečias 
priemones. 

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikate „Europos žaliasis kursas“19 
nustatyta nauja augimo strategija, kuria 
siekiama pertvarkyti Sąjungą taip, kad jos 
visuomenė būtų teisinga ir klestėtų, kad ji 
pasižymėtų modernia, efektyviai išteklius 
naudojančia ir konkurencinga ekonomika, 
kurioje 2050 m. grynasis išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikate „Europos žaliasis kursas“19 
nustatyta nauja augimo strategija, kuria 
siekiama pertvarkyti Sąjungą taip, kad jos 
visuomenė būtų teisinga ir klestėtų, kad ji 
pasižymėtų modernia, efektyviai išteklius 
naudojančia ir konkurencinga ekonomika, 
kurioje 2050 m. grynasis išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 
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kiekis būtų lygus nuliui, o ekonomikos 
augimas būtų atsietas nuo išteklių 
naudojimo. Ja taip pat siekiama apsaugoti, 
tausoti ir didinti Sąjungos gamtinį kapitalą 
ir apsaugoti piliečių sveikatą ir gerovę nuo 
su aplinka susijusios rizikos ir poveikio. Be 
to, ši pertvarka turi būti teisinga ir įtrauki, 
nepaliekant nieko nuošalyje;

kiekis būtų lygus nuliui, o ekonomikos 
augimas būtų atsietas nuo išteklių 
naudojimo. Ja taip pat siekiama apsaugoti, 
tausoti ir didinti Sąjungos gamtinį kapitalą 
ir apsaugoti piliečių sveikatą ir gerovę nuo 
su aplinka susijusios rizikos ir poveikio. Be 
to, ši pertvarka turi būti teisinga ir įtrauki, 
nepaliekant nieko nuošalyje, taip pat 
pasitelkiant darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimą ir perkvalifikavimą;

__________________ __________________
19 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“ 
(COM(2019) 640 final).

19 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“ 
(COM(2019) 640 final).

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) norint prisidėti prie ekonominių ir 
visuomeninių pokyčių, darbo vietų kūrimo, 
ekonomikos augimo ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir 
sąžiningai bei ekonomiškai efektyviai 
siekti 2015 m. Paryžiaus susitarime dėl 
klimato kaitos, priimtame po 21-osios 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijos (toliau – 
Paryžiaus susitarimas), nustatyto 
temperatūros tikslo, labai svarbu nustatyti 
ilgalaikį tikslą;

(3) norint prisidėti prie ekonominių ir 
visuomeninių pokyčių, darbo vietų kūrimo, 
ekonomikos augimo ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir 
sąžiningai bei ekonomiškai efektyviai 
pasiekti nustatytą temperatūros tikslą 
sumažinti pasaulio temperatūros didėjimą 
iki mažesnio nei 2 °C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir dedant 
pastangas, kad temperatūros didėjimas 
neviršytų 1,5 °C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu, kaip 
nustatyta 2015 m. Paryžiaus susitarime dėl 
klimato kaitos, priimtame po 21-osios 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijos (toliau – 
Paryžiaus susitarimas), labai svarbu 
nustatyti ilgalaikį ir nuspėjamą tikslą;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sąjungos ir valstybių narių klimato 
politikos veiksmais įgyvendinant Darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir 
siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų norima 
apsaugoti žmones ir planetą, gerovę, 
klestėjimą, sveikatą, maisto sistemas, 
ekosistemų ir biologinės įvairovės 
vientisumą nuo klimato kaitos keliamo 
pavojaus, taip pat kuo labiau didinti 
klestėjimą neviršijant planetos galimybių, 
didinti atsparumą ir mažinti visuomenės 
pažeidžiamumą dėl klimato kaitos;

(5) Sąjungos ir valstybių narių klimato 
politikos veiksmais įgyvendinant Darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir 
siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų norima 
apsaugoti žmones ir planetą, gerovę, 
klestėjimą, sveikatą, maisto sistemas, 
ekosistemų ir biologinės įvairovės 
vientisumą nuo klimato kaitos keliamo 
pavojaus, taip pat kuo labiau didinti 
klestėjimą, užimtumą ir socialinę pažangą 
neviršijant planetos galimybių, didinti 
atsparumą ir mažinti visuomenės 
pažeidžiamumą dėl klimato kaitos;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai. Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Be to, svarbūs poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 
veiksniai – skaitmeninė transformacija, 
technologinės inovacijos, tyrimai ir plėtra;

(6) siekiant neutralizuoti poveikį 
klimatui reikalingas visų ekonomikos 
sektorių indėlis ir esminė jų, įskaitant 
transporto sektorių, pertvarka taikant, be 
kita ko, principą „teršėjas moka“, o ši 
pertvarka turėtų būti pritaikyta prie 
kiekvieno sektoriaus ypatumų ir savybių. 
Kadangi gaminant ir vartojant energiją 
išmetamas didelis ŠESD kiekis, labai 
svarbu pereiti prie tvarios, įperkamos ir 
saugios energijos sistemos, grindžiamos 
gerai veikiančia energijos vidaus rinka. 
Būtini poveikio klimatui neutralumo tikslo 
įgyvendinimo veiksniai – skaitmeninė 
transformacija, technologinės inovacijos, 
tyrimai ir plėtra;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Sąjunga pirmauja pasaulyje 
pereinant prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos ir yra pasiryžusi padėti didinti 
pasaulinius tikslus ir stiprinti pasaulinį 
atsaką į klimato kaitą, naudodama visas 
turimas priemones, įskaitant klimato 
diplomatiją;

(10) klimato kaita yra pasaulinio masto 
iššūkis, kuriam įveikti reikia tarptautinio 
bendradarbiavimo. Sąjunga pirmauja 
pasaulyje pereinant prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos ir yra 
pasiryžusi padėti didinti pasaulinius tikslus 
ir stiprinti pasaulinį atsaką į klimato kaitą, 
naudodama visas turimas priemones, 
įskaitant klimato diplomatiją, taip pat 
tarptautinio solidarumo ir atsakomybės 
pagrindu;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) poveikio klimatui neutralumo 
tikslo reikėtų siekti Europos lygmeniu 
užtikrinant vienodas sąlygas ir 
konkurencingumą, įskaitant su PPO 
suderinamo pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo sukūrimą ir naujas 
derybas dėl Energetikos chartijos sutarties 
siekiant skatinti investicijas į tvarią 
energetiką;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Europos Parlamentas paragino, kad 
būtinas perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui visuomenės įvyktų ne vėliau kaip 
2050 m. ir tai taptų Europos sėkmės 
istorija33, ir paskelbė, kad klimato ir 
aplinkos padėtis yra kritinė34. 2019 m. 
gruodžio 12 d. išvadose35 Europos Vadovų 

(11) Europos Parlamentas paragino, kad 
būtinas perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui visuomenės įvyktų kuo anksčiau 
ir ne vėliau kaip 2050 m. ir tai taptų 
Europos sėkmės istorija33, ir paskelbė, kad 
klimato ir aplinkos padėtis yra kritinė34. 
2019 m. gruodžio 12 d. išvadose35 Europos 
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Taryba pritarė tikslui, atsižvelgiant į 
Paryžiaus susitarimo tikslus, iki 2050 m. 
neutralizuoti Sąjungos poveikį klimatui, o 
kartu pripažino, kad reikia sukurti 
galimybių atveriančią sistemą ir kad 
pertvarkai reikės didelių viešojo ir 
privačiojo sektorių investicijų. Be to, 
Europos Vadovų Taryba paragino 
Komisiją kuo anksčiau 2020 m. parengti 
Sąjungos ilgalaikės strategijos pasiūlymą, 
kad Taryba jį priimtų ir jis būtų pateiktas 
Jungtinių Tautų bendrajai klimato kaitos 
konvencijai;

Vadovų Taryba pritarė tikslui, atsižvelgiant 
į Paryžiaus susitarimo tikslus, iki 2050 m. 
neutralizuoti Sąjungos poveikį klimatui, o 
kartu pripažino, kad reikia sukurti 
galimybių atveriančią sistemą ir kad 
pertvarkai reikės didelių viešojo ir 
privačiojo sektorių investicijų. Be to, 
Europos Vadovų Taryba paragino 
Komisiją kuo anksčiau 2020 m. parengti 
Sąjungos ilgalaikės strategijos pasiūlymą, 
kad Taryba jį priimtų ir jis būtų pateiktas 
Jungtinių Tautų bendrajai klimato kaitos 
konvencijai;

__________________ __________________
33 2020 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl Europos žaliojo 
kurso (2019/2956(RSP)).

33 2020 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl Europos žaliojo 
kurso (2019/2956(RSP)).

34 2019 m. lapkričio 28 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl kritinės klimato 
ir aplinkos padėties (2019/2930(RSP)).

34 2019 m. lapkričio 28 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl kritinės klimato 
ir aplinkos padėties (2019/2930(RSP)).

35 2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 
Tarybos susitikimo išvados (EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9).

35 2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 
Tarybos susitikimo išvados (EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9).

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Sąjunga turėtų siekti, kad iki 
2050 m. jos viduje būtų užtikrintas visuose 
ekonomikos sektoriuose išmetamo ir 
taikant natūralius ir technologinius 
sprendimus absorbuojamo antropogeninės 
kilmės ŠESD kiekio balansas. 2050 m. 
Sąjungos poveikio klimatui neutralumo 
tikslo turėtų bendrai siekti visos valstybės 
narės ir jos, Europos Parlamentas, Taryba 
ir Komisija turėtų imtis reikiamų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas jį 
įgyvendinti. Svarbią tikslui įgyvendinti 
būtinų priemonių dalį sudarys Sąjungos 
lygmens priemonės;

(12) Sąjunga ir valstybės narės turėtų 
siekti, kad kuo anksčiau ir ne vėliau kaip 
iki 2050 m. jos viduje ir atskirų valstybių 
narių lygmeniu būtų užtikrintas visuose 
ekonomikos sektoriuose išmetamo ir 
taikant natūralius ir technologinius 
sprendimus absorbuojamo antropogeninės 
kilmės ŠESD kiekio balansas. 2050 m. 
Sąjungos poveikio klimatui neutralumo 
tikslo turėtų bendrai ir individualiai siekti 
visos valstybės narės ir jos, Europos 
Parlamentas, Taryba ir Komisija turėtų 
imtis reikiamų priemonių, kad sudarytų 
sąlygas jį įgyvendinti. Svarbią tikslui 
įgyvendinti būtinų priemonių dalį sudarys 
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Sąjungos lygmens priemonės ir 
nacionaliniu lygmeniu taikomos 
priemonės. Po 2050 m. Sąjunga ir visos 
valstybės narės turėtų toliau mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, kad būtų 
užtikrinta, jog pašalinamas ŠESD kiekis 
viršija išmetamą ŠESD kiekį;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Sąjunga turėtų toliau stengtis 
skatinti žiedinę ekonomiką ir remti 
atsinaujinančiųjų išteklių sprendimus, 
kuriais galima pakeisti iškastiniu kuru 
pagrįstus produktus ir medžiagas;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) prisitaikymas yra viena iš 
pagrindinių ilgalaikio visuotinio atsako į 
klimato kaitą sudedamųjų dalių. Todėl, 
kaip numatyta Paryžiaus susitarimo 7 
straipsnyje, valstybės narės ir Sąjunga 
turėtų didinti savo gebėjimą prisitaikyti bei 
atsparumą ir mažinti pažeidžiamumą dėl 
klimato kaitos, taip pat siekti kuo didesnės 
bendros naudos, gaunamos įgyvendinant 
kitas aplinkos politikos strategijas ir teisės 
aktus. Valstybės narės turėtų priimti 
išsamias nacionalines prisitaikymo 
strategijas ir planus;

(14) prisitaikymas yra viena iš 
pagrindinių ilgalaikio visuotinio atsako į 
klimato kaitą sudedamųjų dalių. Todėl, 
kaip numatyta Paryžiaus susitarimo 7 
straipsnyje, valstybės narės ir Sąjunga 
turėtų didinti savo gebėjimą prisitaikyti bei 
atsparumą ir mažinti pažeidžiamumą dėl 
klimato kaitos, taip pat siekti kuo didesnės 
bendros naudos, gaunamos įgyvendinant 
kitas aplinkos politikos strategijas ir teisės 
aktus. Valstybės narės turėtų priimti 
išsamias plataus užmojo nacionalines 
prisitaikymo strategijas ir planus, 
atsižvelgdamos į regionų ir vietos 
ypatumus bei taikydamos patikimo 
finansų valdymo principą;
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis imdamiesi atitinkamų 
priemonių poveikio klimatui neutralumo 
tikslui įgyvendinti, valstybės narės, 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
turėtų atsižvelgti į tai, kiek pertvarka, kuria 
siekiama neutralizuoti poveikį klimatui, 
prisidedama prie piliečių gerovės, 
visuomenės klestėjimo ir ekonomikos 
konkurencingumo; energijos tiekimo ir 
aprūpinimo maistu saugumo ir jų 
įperkamumo; sąžiningumo ir solidarumo 
principų taikymo tarp valstybių narių ir jų 
viduje, atsižvelgiant į jų ekonominį 
pajėgumą, nacionalines aplinkybes ir 
poreikį ilgainiui siekti konvergencijos; 
poreikio užtikrinti teisingą ir socialiai 
sąžiningą pertvarką patenkinimo; geriausių 
turimų mokslinių įrodymų, visų pirma 
IPCC pateiktų išvadų, taikymo; poreikio su 
klimato kaita susijusią riziką įtraukti į 
investicinius ir planavimo sprendimus 
patenkinimo; išlaidų efektyvumo ir 
technologinio neutralumo siekiant mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, absorbuoti ŠESD ir 
didinti atsparumą; ilgainiui siekiamo vis 
didesnio aplinkosauginio naudingumo ir 
užmojų masto;

(15) Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis imdamiesi atitinkamų 
priemonių poveikio klimatui neutralumo 
tikslui įgyvendinti, valstybės narės, 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
turėtų atsižvelgti į tai, kiek pertvarka, kuria 
siekiama neutralizuoti poveikį klimatui, 
prisidedama prie piliečių gerovės, 
visuomenės klestėjimo, konkurencingumo 
ir ilgalaikio ekonomikos tvarumo; 
energijos tiekimo ir aprūpinimo maistu 
saugumo ir jų įperkamumo; konkrečios 
situacijos, su klimatu susijusių rezultatų 
ir įvairių susijusių ekonomikos sektorių, 
įskaitant transporto ir judumo sektorius, 
ypatybių; sąžiningumo ir solidarumo 
principų taikymo tarp valstybių narių ir jų 
viduje, atsižvelgiant į jų ekonominį 
pajėgumą, nacionalines aplinkybes ir 
poreikį ilgainiui siekti konvergencijos; 
poreikio atsižvelgti į galimą būsimų 
priemonių socialinį poveikį, užtikrinant 
teisingą ir socialiai sąžiningą pertvarką 
patenkinimo, nieko nepaliekant nuošalyje; 
piliečiams prieinamos, patikimos ir 
tikslios informacijos apie aplinkosauginį 
veiksmingumą poreikio, kad jie galėtų 
priimti tvarius ir klimatui palankius 
sprendimus; geriausių turimų mokslinių 
įrodymų, visų pirma IPCC pateiktų išvadų, 
taikymo; poreikio su klimato kaita susijusią 
riziką įtraukti į investicinius ir planavimo 
sprendimus patenkinimo; išlaidų 
efektyvumo ir technologinio neutralumo 
principo siekiant mažinti išmetamą ŠESD 
kiekį, absorbuoti ŠESD ir didinti 
atsparumą; ilgainiui siekiamo vis didesnio 
aplinkosauginio naudingumo ir užmojų 
masto. Transporto sektoriui būdingos 
ilgalaikės investicijos. Šiame sektoriuje 
labai svarbu turėti stabilią, nuspėjamą ir 
patikimą finansinę sistemą, kad 
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investuotojams būtų užtikrintos tvarios 
investicijos ir patikimumas, visų pirma 
išvengiant turto nuvertėjimo reiškinio, 
ypač investicijų į infrastruktūrą atveju, 
kurios turi didelį susaistymo poveikį;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) komunikate „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija pranešė ketinanti įvertinti 
poreikį nustatyti aukštesnį Sąjungos 
2030 m. išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
tikslą ir dėl jo pateikti pasiūlymų, kad jis 
derėtų su 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslu. Tame komunikate 
Komisija pabrėžė, kad siekti poveikio 
klimatui neutralumui tikslo turėtų padėti 
visų sričių ES politika ir savo vaidmenį 
turėtų atlikti visi sektoriai. Iki 2020 m. 
rugsėjo mėn. Komisija, remdamasi išsamiu 
poveikio vertinimu ir atsižvelgdama į savo 
atliktos integruotų nacionalinių energetikos 
ir klimato srities veiksmų planų, kurie 
Komisijai teikiami pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2018/199936, analizės rezultatus, turėtų 
peržiūrėti Sąjungos 2030 m. klimato 
politikos tikslą ir išnagrinėti galimybes 
nustatyti naują 2030 m. tikslą – išmetamą 
ŠESD kiekį sumažinti 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu. Jei, jos 
manymu, reikėtų iš dalies pakeisti 
Sąjungos 2030 m. tikslą, ji turėtų Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikti atitinkamus 
pasiūlymus iš dalies pakeisti šį reglamentą. 
Be to, iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija 
turėtų įvertinti, kokius pakeitimus reikėtų 
atlikti Sąjungos teisės aktuose, kuriais tas 
tikslas įgyvendinamas, kad išmetamas 
ŠESD kiekis būtų sumažintas 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu;

(17) komunikate „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija pranešė ketinanti įvertinti 
poreikį nustatyti aukštesnį Sąjungos 
2030 m. išmetamo ŠESD kiekio mažinimo 
tikslą ir dėl jo pateikti pasiūlymų, kad jis 
derėtų su 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslu. Tame komunikate 
Komisija pabrėžė, kad siekti poveikio 
klimatui neutralumui tikslo turėtų padėti 
visų sričių ES politika ir savo vaidmenį 
turėtų atlikti visi sektoriai. Iki 2020 m. 
rugsėjo mėn. Komisija, remdamasi išsamiu 
poveikio vertinimu ir atsižvelgdama į savo 
atliktos integruotų nacionalinių energetikos 
ir klimato srities veiksmų planų, kurie 
Komisijai teikiami pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2018/199936, analizės rezultatus, turėtų 
peržiūrėti Sąjungos 2030 m. klimato 
politikos tikslą ir išnagrinėti galimybes 
nustatyti naują 2030 m. tikslą – išmetamą 
ŠESD kiekį sumažinti bent 55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu. Jei, jos 
manymu, reikėtų iš dalies pakeisti 
Sąjungos 2030 m. tikslą, ji turėtų Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikti atitinkamus 
pasiūlymus iš dalies pakeisti šį reglamentą. 
Be to, iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija 
turėtų įvertinti, kokius pakeitimus reikėtų 
atlikti Sąjungos teisės aktuose, kuriais tas 
tikslas įgyvendinamas, kad būtų pasiektas 
minėtas išmetamų teršalų kiekio 
sumažinimas. Ne vėliau kaip 2025 m. 
rugsėjo 30 d. Komisija, atsižvelgdama į 
naujausius mokslinius įrodymus ir 



PE650.613v02-00 12/42 AD\1209977LT.docx

LT

remdamasi išsamiu poveikio vertinimu, 
turėtų išnagrinėti galimybes nustatyti 
plataus užmojo Sąjungos 2040 m. 
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslą, 
palyginti su 1990 m. lygiu;

__________________ __________________
36 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

36 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Komisija turėtų įvertinti užimtumo 
poreikius, įskaitant švietimo ir mokymo 
reikalavimus, ekonomikos raidą ir 
sąžiningos ir teisingos pertvarkos 
sukūrimą;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekdama užtikrinti, kad Sąjunga ir 
valstybės narės kryptingai siektų poveikio 
klimatui neutralumo tikslo ir darytų 
pažangą prisitaikymo prie klimato kaitos 

(18) siekdama užtikrinti, kad Sąjunga ir 
visos valstybės narės kryptingai siektų 
poveikio klimatui neutralumo tikslo ir 
darytų pažangą prisitaikymo prie klimato 
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srityje, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
pažangą. Jei bendra valstybių narių 
pažanga, daroma įgyvendinant poveikio 
klimatui neutralumo tikslą ar prisitaikant 
prie klimato kaitos, būtų nepakankama 
arba jei Sąjungos priemonės būtų 
nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu ar netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą arba 
mažinant pažeidžiamumą, Komisija pagal 
Sutartis turėtų imtis reikiamų veiksmų. Be 
to, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
atitinkamas nacionalines priemones ir 
nustačiusi, kad valstybės narės priemonės 
yra nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu arba netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą ir 
mažinant pažeidžiamumą dėl klimato 
kaitos, turėtų teikti rekomendacijas;

kaitos srityje, Komisija turėtų reguliariai 
vertinti pažangą. Jei bendra ir individuali 
valstybių narių pažanga, daroma 
įgyvendinant poveikio klimatui neutralumo 
tikslą ar prisitaikant prie klimato kaitos, 
būtų nepakankama arba jei Sąjungos 
priemonės būtų nesuderinamos su poveikio 
klimatui neutralumo tikslu ar netinkamos 
didinant gebėjimą prisitaikyti bei 
atsparumą ir ekosistemų atkūrimą arba 
mažinant pažeidžiamumą, Komisija pagal 
Sutartis turėtų imtis reikiamų veiksmų. Be 
to, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
atitinkamas nacionalines priemones ir 
nustačiusi, kad valstybės narės priemonės 
yra nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu arba netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą ir 
ekosistemų atkūrimą ir mažinant 
pažeidžiamumą dėl klimato kaitos, turėtų 
teikti rekomendacijas. Jei valstybė narė 
nuolat nevykdo Komisijos rekomendacijų, 
Komisija pagal Sutartis turėtų imtis 
reikiamų veiksmų;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Komisija turėtų užtikrinti, kad 
vertinimas būtų patikimas, objektyvus, 
grindžiamas naujausiais moksliniais, 
techniniais ir socialiniais bei ekonominiais 
duomenimis ir jame būtų atsižvelgta į 
įvairiapuses nepriklausomų ekspertų žinias, 
ir savo vertinimą grįsti atitinkama 
informacija (įskaitant valstybių narių 
pateiktą ir į ataskaitas įtrauktą informaciją), 
Europos aplinkos agentūros (EAA) 
ataskaitomis ir geriausiais turimais 
moksliniais įrodymais, įskaitant IPCC 
ataskaitas. Komisija įsipareigojo 
išnagrinėti, kaip įgyvendinant Europos 
žaliojo kurso politiką viešasis sektorius 

(19) Komisija turėtų užtikrinti, kad 
vertinimas būtų patikimas, objektyvus, 
grindžiamas naujausiais moksliniais, 
techniniais ir socialiniais bei ekonominiais 
duomenimis ir jame būtų atsižvelgta į 
įvairiapuses nepriklausomų ekspertų žinias, 
ir savo vertinimą grįsti atitinkama 
informacija (įskaitant valstybių narių 
pateiktą ir į ataskaitas įtrauktą informaciją), 
Europos aplinkos agentūros (EAA) 
ataskaitomis ir geriausiais turimais 
moksliniais įrodymais, įskaitant IPCC 
ataskaitas ir paskutinį įvertinimą, atliktą 
pagal Paryžiaus susitarimo 14 straipsnį. 
Komisija įsipareigojo išnagrinėti, kaip 



PE650.613v02-00 14/42 AD\1209977LT.docx

LT

galėtų pasinaudoti ES taksonomija, todėl 
minėta informacija turėtų apimti 
informaciją apie aplinkos požiūriu tvarias 
Sąjungos ir valstybių narių investicijas, 
atitinkančias Reglamento (ES) 2020/... 
[Taksonomijos reglamento] reikalavimus, 
kai tokia informacija tampa prieinama. 
Komisija turėtų naudotis turima Europos 
statistika bei duomenimis ir prašyti 
ekspertų atlikti patikras. Komisijai, kai 
tinkama, turėtų padėti EAA, 
vadovaudamasi savo metine darbo 
programa;

įgyvendinant Europos žaliojo kurso 
politiką viešasis sektorius galėtų 
pasinaudoti ES taksonomija, todėl minėta 
informacija turėtų apimti informaciją apie 
aplinkos požiūriu tvarias Sąjungos ir 
valstybių narių investicijas, atitinkančias 
Reglamento (ES) 2020/... [Taksonomijos 
reglamento] reikalavimus, kai tokia 
informacija tampa prieinama. Komisija 
turėtų naudotis turima Europos statistika 
bei duomenimis ir prašyti ekspertų atlikti 
patikras. Komisijai, kai tinkama, turėtų 
padėti EAA, vadovaudamasi savo metine 
darbo programa;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) piliečiai ir bendruomenės turi atlikti 
svarbų vaidmenį įgyvendinant pertvarką, 
kuria siekiama neutralizuoti poveikį 
klimatui, todėl turėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos visuomenei dalyvauti 
ir aktyviai įsitraukti į klimato politikos 
veiksmus. Todėl Komisija turėtų 
bendradarbiauti su visomis visuomenės 
grupėmis, kad sudarytų joms sąlygas ir jas 
įgalintų imtis veiksmų, kuriais siekiama 
kurti neutralaus poveikio klimatui ir 
klimato kaitos poveikiui atsparią 
visuomenę, be kita ko, paskelbdama 
Europos klimato paktą;

(20) piliečiai ir bendruomenės turi atlikti 
svarbų vaidmenį įgyvendinant pertvarką, 
kuria siekiama neutralizuoti poveikį 
klimatui, todėl turėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos visuomenei dalyvauti 
ir aktyviai įsitraukti į klimato politikos 
veiksmus. Todėl Komisija turėtų 
bendradarbiauti su visomis visuomenės 
grupėmis, įskaitant piliečius, ekonominius 
bei socialinius partnerius, pilietinę 
visuomenę, mokslininkų bendruomenę, 
vietos ir regionų valdžios institucijas, kad 
sudarytų joms sąlygas ir jas įgalintų imtis 
veiksmų, kuriais siekiama kurti neutralaus 
poveikio klimatui ir klimato kaitos 
poveikiui atsparią visuomenę, be kita ko, 
paskelbdama Europos klimato paktą;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant užtikrinti nuspėjamumą ir 
patikimumą visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, įskaitant įmones, 
darbuotojus, investuotojus ir vartotojus, 
užtikrinti, kad pertvarka, kuria siekiama 
neutralizuoti poveikį klimatui, būtų 
negrįžtamas procesas ir laikui bėgant 
išmetamas ŠESD kiekis būtų palaipsniui 
mažinamas, taip pat padėti vertinti 
priemonių suderinamumą ir pažangą, 
daromą įgyvendinant poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus, kuriais būtų nustatyta 
nulinio grynojo išmetamo ŠESD kiekio 
užtikrinimo Sąjungoje iki 2050 m. 
trajektorija. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros37 nustatytais 
principais. Visų pirma siekiant užtikrinti 
vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 
narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(21) norint, kad šio reglamento tikslai 
būtų pasiekti ekonomiškai efektyviu būdu, 
labai svarbu užtikrinti nuspėjamumą, 
stabilumą ir patikimumą visiems 
susijusiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, įskaitant įmones, 
darbuotojus, investuotojus ir vartotojus;

__________________ __________________
37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) savo komunikate „Europos žaliasis 
kursas“1a Komisija pabrėžia poreikį 
paspartinti perėjimą prie tvaraus ir 
išmaniojo judumo kaip prioritetinės 
politikos, kuria siekiama neutralizuoti 
poveikį klimatui. Siekdama užtikrinti 
perėjimą prie tvaraus ir pažangaus 
judumo, Komisija nurodė, kad 2020 m. ji 
priims išsamią tvaraus ir pažangaus 
judumo strategiją, kurioje bus numatytos 
plataus užmojo priemonės, kuriomis 
siekiama gerokai sumažinti visų rūšių 
transporto išmetamą CO2 ir teršalų kiekį, 
be kita ko, skatinant naudoti netaršias 
transporto priemones ir alternatyviuosius 
kelių, jūrų ir aviacijos degalus, didinant 
tvaresnių transporto rūšių, tokių kaip 
geležinkeliai ir vidaus vandenų keliai, dalį 
ir tobulinant visos transporto sistemos 
veiksmingumą, skatinant vartotojus 
rinktis tvaresnius sprendimus ir mažai 
teršiančias praktikas, taip pat investuojant 
į mažai teršiančią ir netaršią 
infrastruktūrą;
__________________
1a Komisijos komunikatas „Europos 
žaliasis kursas“ COM(2019)0640.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) kokybiška ir veiksminga transporto 
sistema yra labai svarbi tinkamam vidaus 
rinkos veikimui ir piliečių gyvenimo 
kokybei, nes jie naudojasi savo laisve 
keliauti. Tokia sistema sudaro sąlygas 
ekonominiam vystymuisi ir darbo vietų 
kūrimui. Tačiau transportas turi būti 
tvarus atsižvelgiant į naujus iššūkius, su 
kuriais reikės susidurti. Transporto 
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sektoriuje susidaro mažiausiai 
ketvirtadalis viso Sąjungos išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. 
Nors padaryta didelė pažanga mažinant 
transporto sektoriaus anglies pėdsaką, be 
kita ko, didinant degalų naudojimo 
efektyvumą, didinant tvarių transporto 
degalų naudojimą, mažinant spūstis, 
pereinant prie mažiau teršiančių 
transporto rūšių arba laikantis griežtesnių 
išmetamųjų teršalų kiekio standartų, 
transporto sektoriuje išmetamųjų teršalų 
kiekis sumažėjo ne taip, kaip kituose 
sektoriuose. Visų rūšių transportas turės 
prisidėti prie transporto sektoriaus 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo, atsižvelgiant į tikslą sukurti 
neutralizuoto poveikio klimatui 
ekonomiką, pagal kurį iki 2050 m. 
transporto sektoriuje išmetamų teršalų 
kiekis turi būti sumažintas 90 proc. 
Tokiam plataus užmojo išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimui reikia, kad visas 
transporto sektorius visapusiškai pereitų 
prie tvaraus netaršaus judumo. Vykstant 
šiam perėjimui ypatingas vaidmuo tenka 
oro transporto ir jūrų laivybos sektoriams, 
atsižvelgiant į numatomą staigų jų 
išmetamų teršalų kiekio padidėjimą iki 
2050 m. ir į jų stiprų tarptautinį pobūdį. 
Ne vėliau kaip iki 2021 m. Komisija turėtų 
pateikti strategiją, kurioje būtų numatytas 
išsamus priemonių rinkinys, skirtas 
užtikrinti, kad visos transporto rūšys, visų 
pirma tarptautinis jūrų, oro ir kelių 
transportas, tinkamai prisidėtų siekiant 
neutralaus poveikio klimatui tikslo;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
23 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23c) transporto infrastruktūra galėtų 
atlikti svarbų vaidmenį spartinant 
perėjimą prie tvaraus ir pažangaus 
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judumo, užtikrinant perėjimą prie 
tvaresnių transporto rūšių, visų pirma 
krovinių vežimo srityje. Tuo pat metu su 
klimato kaita susiję įvykiai, kaip antai 
vandens lygio kilimas, ekstremalios oro 
sąlygos, sausra ir kylančios temperatūros, 
gali sukelti žalą infrastruktūrai, veiklos 
sutrikdymus, daryti spaudimą tiekimo 
grandinės pajėgumui ir veiksmingumui ir 
rezultate neigiamai paveikti judumą 
Europoje. Todėl nepaprastai svarbu iki 
2030 m. užbaigti kurti transeuropinio 
transporto tinklo (TEN-T) pagrindinį 
tinklą ir iki 2040 m. baigti kurti 
papildomą TEN-T tinklą, kartu 
atsižvelgiant į įsipareigojimus, nustatytus 
Sąjungos teisės aktuose dėl projektų 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo per visą jų 
gyvavimo ciklą. Be to, Komisija turėtų 
apsvarstyti galimybę pasiūlyti teisės aktų 
sistemą, kuria būtų gerinamas transporto 
infrastruktūros rizikos valdymas ir 
didinamas jos atsparumas ir prisitaikymas 
prie klimato kaitos;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
23 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23d) Sąjungos teisėkūros veiksmai 
turėtų būti iš esmės orientuojami į 
Europos geležinkelių tinklo, visų pirma, 
tarptautinių jungčių, junglumą, kad 
vidutinio ir tolimojo susisiekimo keleivių 
kelionės geležinkelių transportu būtų 
patrauklesnės, ir į krovinių vežimo 
geležinkelių ir vidaus vandenų kelių 
transportu pajėgumų didinimą;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
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23 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23e) svarbu užtikrinti pakankamas 
investicijas į tinkamos netaršaus judumo 
infrastruktūros, įskaitant įvairiarūšio 
vežimo platformas, plėtrą, kartu 
sustiprinant Europos infrastruktūros 
tinklų priemonės (EITP) vaidmenį 
remiant perėjimą prie išmaniojo, tvaraus 
ir saugaus judumo Sąjungoje;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
23 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23f) atsižvelgiant į Sąjungos pastangas 
kelių transportą pakeisti geležinkelių 
transportu, kad pirmautų išmetamo CO2 
kiekio požiūriu veiksmingiausios rūšies 
transportas, ir į tai, kad 2021 m. bus 
Europos geležinkelių metai, teisėkūros 
srityje ypatingą dėmesį reikėtų skirti tikros 
bendros Europos geležinkelių erdvės 
sukūrimui iki 2024 m. pašalinant visą 
administracinę naštą ir panaikinant 
protekcionistinius nacionalinės teisės 
aktus;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
23 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23g) siekdama iki 2050 m. įgyvendinti 
Europos žaliajame kurse įtvirtintą 
poveikio klimatui neutralumo tikslą 
Komisija taip pat turėtų sugriežtinti 
konkrečius teisės aktus dėl veiksmingumo 
išmetamo CO2 kiekio požiūriu standartų, 
taikomų automobiliams, furgonams ir 
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sunkvežimiams, numatyti konkrečias 
priemones užtikrinti kelių transporto 
elektrifikavimą ir imtis iniciatyvos 
padidinti tvaraus alternatyvaus kuro 
gamybą ir naudojimą;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
23 h konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23h) Europos Parlamentas pastebėjo, 
kad dabartiniai pasauliniai tikslai ir 
priemonės, numatyti Tarptautinės jūrų 
organizacijos ir Tarptautinės civilinės 
aviacijos organizacijos, net jeigu būtų 
visiškai įgyvendinti, neatitiktų būtino 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo ir 
kad reikia Europos ir pasaulio 
lygmenimis imtis reikšmingų tolesnių 
veiksmų, atitinkančių visą ekonomiką 
apimantį tikslą, kad būtų neutralizuotas 
ŠESD poveikis1a;
__________________
1a 2019 m. lapkričio 28 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl 2019 m. 
Jungtinių Tautų klimato kaitos 
konferencijos Madride (Ispanija) 
(COP 25) (2019/2712(RSP)).

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
23 i konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23i) visos atitinkamos Sąjungos 
agentūros transporto srityje turėtų 
prisidėti prie transporto sektoriaus 
perėjimo prie neutralizuoto poveikio 
klimatui. Šiuo atžvilgiu pagal Europos 
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Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 
2018/11391a 87 straipsnį Europos 
Sąjungos aviacijos saugos agentūrai 
(EASA) suteikti įgaliojimai paskelbti 
Europos aviacijos aplinkos apsaugos 
ataskaitą dėl su civiline aviacija susijusios 
aplinkos apsaugos būklės Sąjungoje, 
kurioje pateiktos rekomendacijos, kaip 
pašalinti atotrūkį tarp Europos aviacijos 
sektoriaus aplinkosauginio veiksmingumo 
ir poveikio klimatui neutralizavimo tikslų. 
Be to, Sąjunga parengė bandomąjį 
projektą, kurio tikslas – parengti 
ekologinio ženklo programą, pagal kurią 
keleiviams, plačiajai visuomenei ir kitiems 
subjektams, įskaitant privačiuosius ir 
viešuosius investuotojus, teikiama lengvai 
prieinama, patikima ir nepriklausoma 
informacija apie aviacijos veiksmingumą 
klimato požiūriu. Pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB1b 30 straipsnio 4 dalį, EASA 
buvo įgaliota atlikti tyrimą, kad būtų 
atsižvelgta į naujausius mokslo 
pasiekimus, susijusius su aviacijos 
išmetamaisiais teršalais, kurie nėra CO2, 
dėl kurių daromas poveikis klimatui 
aukštyje, įskaitant tokius klausimus, kaip 
kondensacinių pėdsakų susidarymas, jų 
virsmas plunksniniais debesiais, taip pat 
tiesioginis sulfatinių aerozolių ir suodžių 
poveikis. Tyrimas turėtų būti nedelsiant 
paskelbtas ir perduotas Europos 
Parlamentui ir Tarybai ir jame turėtų būti 
akcentuojamos techninės ir operatyvinės 
priemonės šiam klausimui spręsti;
__________________
1a2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 
dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, 
ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos 
aviacijos saugos agentūra, iš dalies 
keičiami Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 
1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 
376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 
2014/53/ES bei panaikinami Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) 
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Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei 
Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 
(OL L 212, 2018 8 22, p. 1). 
1b2003 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 
Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos 
direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 
25, p. 32).

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
23 j konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23j) COVID-19 pandemija sukėlė 
precedento neturinčių padarinių 
ekonomikoje ir visuomenėje. Reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į pandemijos 
padarinių poveikį konkretiems 
sektoriams. Kita vertus, ekonomikos 
atsigavimas suteikia unikalią galimybę 
paspartinti perėjimą prie neutralaus 
poveikio klimatui, pirmenybę teikiant 
investicijoms į priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimą ir tvarias 
technologijas;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu, siekiant Paryžiaus 
susitarimo 2 straipsnyje nustatyto ilgalaikio 
temperatūros tikslo, nustatomas iki 
2050 m. Sąjungoje įgyvendintinas 
privalomas poveikio klimatui neutralumo 
tikslas ir sistema, padėsianti daryti pažangą 

Šiuo reglamentu, siekiant Paryžiaus 
susitarimo 2 straipsnyje nustatyto ilgalaikio 
temperatūros tikslo, nustatomas kuo 
anksčiau ir ne vėliau kaip iki 2050 m. 
Sąjungoje ir kiekvienoje valstybėje narėje 
įgyvendintinas privalomas poveikio 
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siekiant Paryžiaus susitarimo 7 straipsnyje 
nustatyto visuotinio prisitaikymo tikslo.

klimatui neutralumo tikslas ir sistema, 
padėsianti daryti pažangą siekiant 
Paryžiaus susitarimo 7 straipsnyje 
nustatyto visuotinio prisitaikymo tikslo.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip 2050 m. 
užtikrinamas visoje Sąjungoje išmetamo ir 
absorbuojamo Sąjungos teisės aktais 
reglamentuojamų ŠESD kiekio balansas – 
taigi iki tos datos išmetamas ŠESD kiekis 
sumažinamas iki nulinio grynojo išmetamo 
ŠESD kiekio.

1. Kaip įmanoma greičiau ir ne 
vėliau kaip 2050 m. užtikrinamas 
išmetamo ir absorbuojamo Sąjungos teisės 
aktais reglamentuojamų ŠESD kiekio 
balansas – taigi iki tos datos išmetamas 
ŠESD kiekis sumažinamas iki nulinio 
grynojo išmetamo ŠESD kiekio. Kiekviena 
valstybė narė savo teritorijoje ne vėliau 
kaip iki 2050 m. turi pasiekti nulinį 
išmetamųjų teršalų kiekį.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nuo tos dienos, kai Sąjungoje bus 
pasiektas nulinis grynasis išmetamas 
teršalų kiekis, kaip nustatyta 1 dalyje, 
Sąjungos ir valstybių narių politika turi 
būti užtikrinama, kad pašalinamas ŠESD 
kiekis viršytų Sąjungoje ir kiekvienos 
valstybės narės teritorijoje išmetamą 
ŠESD kiekį.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės atitinkamais Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis imasi būtinų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas bendrai 
įgyvendinti 1 dalyje nustatytą poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, atsižvelgdamos 
į tai, kad svarbu skatinti valstybių narių 
tarpusavio sąžiningumą ir solidarumą.

2. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės atitinkamais Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis imasi būtinų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas bendrai 
bei individualiai įgyvendinti 1 dalyje 
nustatytą poveikio klimatui neutralumo 
tikslą, atsižvelgdamos į tai, kad svarbu 
skatinti ir užtikrinti sąžiningumą ir 
solidarumą valstybių narių viduje ir 
tarpusavyje.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki 2020 m. rugsėjo mėn. Komisija, 
atsižvelgdama į 2 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą poveikio klimatui neutralumo 
tikslą, peržiūri Reglamento (ES) 2018/1999 
2 straipsnio 11 dalyje nurodytą Sąjungos 
2030 m. klimato politikos tikslą ir 
išnagrinėja galimybes nustatyti naują 
2030 m. tikslą – išmetamą ŠESD kiekį 
sumažinti 50–55 proc., palyginti su 
1990 m. Jei, Komisijos manymu, tą tikslą 
reikia iš dalies pakeisti, ji teikia 
atitinkamus pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

3. Iki 2020 m. rugsėjo mėn. Komisija, 
atsižvelgdama į naujausius mokslinius 
įrodymus ir remdamasi išsamiu poveikio 
vertinimu, peržiūri Reglamento (ES) 
2018/1999 2 straipsnio 11 dalyje nurodytą 
Sąjungos 2030 m. klimato politikos tikslą, 
atsižvelgdama į 2 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą poveikio klimatui neutralumo 
tikslą, ir išnagrinėja galimybes nustatyti 
naują 2030 m. tikslą – išmetamą ŠESD 
kiekį sumažinti bent 55 proc., palyginti su 
1990 m. Jei, Komisijos manymu, tą tikslą 
reikia iš dalies pakeisti, ji teikia 
atitinkamus pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija 
įvertina, kaip turėtų būti iš dalies pakeisti 
Sąjungos teisės aktai, kuriais 
įgyvendinamas Sąjungos 2030 m. tikslas, 
kad būtų sudarytos sąlygos išmetamą 
ŠESD kiekį sumažinti 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m., ir įgyvendinti 2 
straipsnio 1 dalyje nustatytą poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, ir apsvarsto 
galimybę pagal Sutartis imtis reikiamų 
priemonių – be kita ko, priimti pasiūlymus 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

4. Iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija 
įvertina, kaip turėtų būti iš dalies pakeisti 
Sąjungos teisės aktai, kuriais 
įgyvendinamas Sąjungos 2030 m. tikslas, 
kad būtų sudarytos sąlygos išmetamą 
ŠESD kiekį sumažinti bent 55 proc., 
palyginti su 1990 m., ir įgyvendinti 2 
straipsnio 1 dalyje nustatytą poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, ir apsvarsto 
galimybę pagal Sutartis imtis reikiamų 
priemonių – be kita ko, priimti pasiūlymus 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. 
Komisija visų pirma įvertina galimybes 
suderinti visų transporto rūšių 
išmetamuosius teršalus, susijusius su 
Sąjunga, su 2030 m. tikslu, kad ne vėliau 
kaip iki 2050 m. šių išmetamųjų teršalų 
kiekis būtų sumažintas iki neutralaus 
poveikio klimatui, ir prireikus pateikia 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų. Nedarant poveikio 1 
daliai, Komisija užtikrina, kad 
investicijos, jau numatytos 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose iki ... [šio 
reglamento įsigaliojimo data] būtų 
išlaikytos bent iki tol, kol pasiūlymas bus 
suderintas su paklausa, bet ne ilgiau kaip 
iki 2050 m.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Iki 2025 m. rugsėjo 30 d. Komisija, 
atsižvelgdama į 2 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą poveikio klimatui neutralumo 
tikslą ir į naujausius mokslinius 
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įrodymus, taip pat remdamasi išsamiu 
poveikio vertinimu, išnagrinėja galimybes 
nustatyti Sąjungos 2040 m. klimato tikslą 
sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, 
palyginti su 1990 m., ir prireikus pateikia 
atitinkamus pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Komisija ne vėliau kaip per 18 
mėnesių nuo 2040 m. klimato tikslo 
priėmimo įvertina, kaip reikėtų iš dalies 
pakeisti Sąjungos teisės aktus, susijusius 
su šio tikslo įgyvendinimu, ir, 
vadovaudamasi Sutartimis, imasi būtinų 
priemonių, įskaitant pasiūlymų dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų 
priėmimą.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai pagal 9 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais papildomas 
šis reglamentas nustatant poveikio 
klimatui neutralumo tikslo, nustatyto 2 
straipsnio 1 dalyje, įgyvendinimo iki 
2050 m. Sąjungos lygmens trajektoriją. 
Komisija trajektoriją peržiūri ne vėliau 
kaip per šešis mėnesius po kiekvieno 
Paryžiaus susitarimo 14 straipsnyje 
nurodyto bendros pažangos įvertinimo.

1. Iki 2025 m. rugsėjo 30 d. Komisija, 
remdamasi 3 dalyje nurodytais kriterijais, 
prireikus priima teisėkūros pasiūlymą, 
siekiant nustatyti poveikio klimatui 
neutralumo tikslo, nustatyto 2 straipsnio 1 
dalyje, įgyvendinimo Sąjungos lygmens 
trajektoriją. Komisija trajektoriją peržiūri 
ne vėliau kaip per šešis mėnesius po 
kiekvieno Paryžiaus susitarimo 14 
straipsnyje nurodyto bendros pažangos 
įvertinimo ir prireikus teikia pasiūlymus 
dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų 
siekiant pakeisti trajektoriją, 
atsižvelgdama į naujausius mokslinius 
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įrodymus.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Trajektorijos pradžia – 2 straipsnio 
3 dalyje nurodytas Sąjungos 2030 m. 
klimato politikos tikslas.

2. 1 dalyje nurodytos trajektorijos 
pradžia – 2 straipsnio 3 dalyje nurodytas 
Sąjungos 2030 m. klimato politikos tikslas.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 1 dalį nustatydama 
trajektoriją Komisija atsižvelgia į šiuos 
aspektus:

3. Komisija, siūlydama teisėkūros 
pasiūlymą, kuriuo nustatoma trajektorija 
pagal 1 dalį, atsižvelgia į šiuos aspektus:

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) išlaidų ir ekonominį efektyvumą; a) išlaidų ir ekonominį efektyvumą, 
įskaitant prisitaikymo sąnaudas ir 
neveikimo ar uždelstų klimato politikos 
veiksmų sąnaudas;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Sąjungos ekonomikos b) Sąjungos ekonomikos 
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konkurencingumą; konkurencingumą ir ilgalaikį tvarumą, 
įskaitant bet kokį galimą anglies dioksido 
ir investicijų nutekėjimą dėl perkėlimo ir 
užsakomųjų paslaugų;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) geriausias turimas technologijas; c) geriausias turimas technologijas 
gyvavimo ciklo analizės požiūriu, įskaitant 
jų dabartinį įsisavinimą rinkoje ir galimą 
tolesnę plėtrą bei diegimą;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) energijos vartojimo efektyvumą, 
įperkamumą ir tiekimo saugumą;

d) energijos vartojimo efektyvumą, 
energijos ir žaliavų įperkamumą ir tiekimo 
saugumą;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) poreikį užtikrinti aplinkosauginį 
veiksmingumą ir laipsnišką pažangą;

f) poreikį užtikrinti aplinkosauginį 
veiksmingumą, tam tikrą užmojų ir 
laipsnišką pažangą;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) investicijų poreikį ir galimybes; g) investicijų poreikį ir galimybes 
įvairiuose ekonomikos sektoriuose, 
laikantis tarpsektorinio požiūrio, 
atsižvelgiant į riziką, susijusią su turto 
nuvertėjimu, kartu užtikrinant investicijų 
į atitinkamus sektorius nuspėjamumą;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) konkrečią įvairių susijusių 
ekonomikos sektorių situaciją, jų poveikį 
klimatui ir savybes;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) poreikį užtikrinti teisingą ir 
socialiai sąžiningą pertvarką;

h) poreikį užtikrinti teisingą ir 
socialiai teisingą pertvarką visiems visose 
Sąjungos teritorijose, užtikrinant lengvą ir 
įperkamą prieigą prie pagrindinių 
paslaugų, įskaitant judumą;

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tarptautinius pokyčius ir pastangas, 
dedamas siekiant ilgalaikių Paryžiaus 
susitarimo tikslų ir galutinio Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 

i) tarptautinius pokyčius ir pasaulines 
pastangas, dedamas siekiant ilgalaikių 
Paryžiaus susitarimo tikslų ir galutinio 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 



PE650.613v02-00 30/42 AD\1209977LT.docx

LT

konvencijos tikslo; konvencijos tikslo, atsižvelgiant į 
Sąjungos vaidmenį ir atsakomybę 
tarptautiniu mastu;

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės, vadovaudamosi Paryžiaus 
susitarimo 7 straipsniu, užtikrina, kad 
didinant gebėjimą prisitaikyti bei 
atsparumą ir mažinant pažeidžiamumą dėl 
klimato kaitos būtų daroma nuolatinė 
pažanga.

1. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės, vadovaudamosi Paryžiaus 
susitarimo 7 straipsniu ir remdamosi 
atnaujinta ES prisitaikymo prie klimato 
kaitos strategija1a, užtikrina, kad didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą ir 
mažinant pažeidžiamumą dėl klimato 
kaitos būtų daroma nuolatinė pažanga.

__________________
1a COM(2013) 0216 final

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės parengia ir 
įgyvendina prisitaikymo strategijas ir 
planus, kurie apima išsamias rizikos 
valdymo sistemas, grindžiamas patikimais 
klimato ir pažeidžiamumo atskaitos 
scenarijais ir pažangos vertinimais.

2. Valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su regioninėmis ir 
vietos valdžios institucijomis ir 
pasitelkdamos integruotus nacionalinius 
energetikos ir klimato srities planus, 
parengia ir įgyvendina prisitaikymo 
strategijas ir planus, kurie apima išsamias 
rizikos valdymo sistemas, grindžiamas 
patikimais klimato ir pažeidžiamumo 
atskaitos scenarijais ir pažangos 
vertinimais, ir kuriuose atsižvelgiama į 
ekonominius ir socialinius aspektus.

Pakeitimas 50
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija apsvarsto galimybę 
pasiūlyti teisės aktų sistemą, kuria būtų 
padidintas transporto infrastruktūros 
rizikos valdymo veiksmingumas, 
atsparumas ir prisitaikymas prie klimato 
kaitos.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendrą visų valstybių narių 
pažangą, daromą siekiant 2 straipsnio 1 
dalyje nustatyto poveikio klimatui 
neutralumo tikslo, kurio įgyvendinimas 
išreikštas 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
trajektorija;

a) bendrą ir individualią visų 
valstybių narių pažangą, daromą siekiant 2 
straipsnio 1 dalyje nustatyto poveikio 
klimatui neutralumo tikslo, kurio 
įgyvendinimas išreikštas 3 straipsnio 1 
dalyje nurodyta trajektorija;

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendrą visų valstybių narių 
pažangą, daromą prisitaikant prie klimato 
kaitos, kaip nurodyta 4 straipsnyje.

b) bendrą ir individualią visų 
valstybių narių pažangą, daromą 
prisitaikant prie klimato kaitos, kaip 
nurodyta 4 straipsnyje.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija to vertinimo išvadas kartu su 
atitinkamais kalendoriniais metais pagal 
Reglamento (ES) 2018/1999 35 straipsnį 
parengta Energetikos sąjungos būklės 
ataskaita pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Komisija to vertinimo išvadas kartu su 
atitinkamais kalendoriniais metais pagal 
Reglamento (ES) 2018/1999 35 straipsnį 
parengta Energetikos sąjungos būklės 
ataskaita viešai paskelbia ir pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, prieš priimdama bet kokį 
priemonių projektą arba pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto, juos 
įvertina atsižvelgdama į 2 straipsnio 1 
dalyje nustatytą poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, kurio įgyvendinimas 
išreikštas 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
trajektorija, ir tą vertinimą įtraukia į visus 
prie tų priemonių ar pasiūlymų pridedamus 
poveikio vertinimus, o priėmimo metu to 
vertinimo rezultatus paskelbia viešai.

4. Komisija, prieš priimdama bet kokį 
priemonių, finanasavimo arba pasiūlymo 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 
projektą, juos įvertina atsižvelgdama į 2 
straipsnio 1 dalyje nustatytą poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, kurio 
įgyvendinimas išreikštas 3 straipsnio 1 
dalyje nurodyta trajektorija, ir tą vertinimą 
įtraukia į visus prie tų priemonių ar 
pasiūlymų pridedamus poveikio 
vertinimus, o priėmimo metu to vertinimo 
rezultatus paskelbia viešai.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Komisija teikia pasiūlymus dėl 
laipsniško tiesioginės ir netiesioginės 
Sąjungos bei nacionalinės paramos 
iškastiniam kurui nutraukimo.

Pakeitimas 56
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atitinkamų nacionalinių priemonių 
tinkamumą užtikrinti prisitaikymo prie 
klimato kaitos pažangą, nurodytą 4 
straipsnyje.

b) atitinkamų nacionalinių priemonių 
ir atitinkamų nacionalinių pajėgumų 
tinkamumą užtikrinti prisitaikymo prie 
klimato kaitos pažangą, nurodytą 4 
straipsnyje, atsižvelgiant į nacionalinių 
išteklių pajėgumus.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija to vertinimo išvadas kartu su 
atitinkamais kalendoriniais metais pagal 
Reglamento (ES) 2018/1999 35 straipsnį 
parengta Energetikos sąjungos būklės 
ataskaita pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Komisija to vertinimo išvadas kartu su 
atitinkamais kalendoriniais metais pagal 
Reglamento (ES) 2018/1999 35 straipsnį 
parengta Energetikos sąjungos būklės 
ataskaita viešai paskelbia ir pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Komisija, tinkamai 
atsižvelgdama į bendrą pažangą, įvertintą 
pagal 5 straipsnio 1 dalį, nustato, kad 
valstybės narės priemonės yra 
nesuderinamos su tuo tikslu, kurio 
įgyvendinimas išreikštas 3 straipsnio 1 
dalyje nurodyta trajektorija, arba 
netinkamos, kad būtų užtikrinta 
prisitaikymo prie klimato kaitos pažanga, 
nurodyta 4 straipsnyje, ji tai valstybei narei 
gali pateikti rekomendacijų. Komisija 
tokias rekomendacijas skelbia viešai.

2. Jei Komisija, tinkamai 
atsižvelgdama į bendrą ir individualią 
pažangą, įvertintą pagal 5 straipsnio 1 dalį, 
nustato, kad valstybės narės priemonės yra 
nesuderinamos su tuo tikslu, kurio 
įgyvendinimas išreikštas 3 straipsnio 1 
dalyje nurodyta trajektorija, arba 
netinkamos, kad būtų užtikrinta 
prisitaikymo prie klimato kaitos pažanga, 
nurodyta 4 straipsnyje, prireikus ji tai 
valstybei narei pateikia tinkamai pagrįstų 
rekomendacijų. Komisija tokias 
rekomendacijas skelbia viešai.
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Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkama valstybė narė deramai 
atsižvelgia į rekomendaciją, laikydamasi 
valstybių narių ir Sąjungos solidarumo, 
taip pat valstybių narių tarpusavio 
solidarumo principo;

a) atitinkama valstybė narė turi imtis 
visų būtinių priemonių siekiant 
įgyvendinti rekomendaciją, laikydamasi 
valstybių narių tarpusavio ir Sąjungos ir 
valstybių narių tarpusavio solidarumo 
principo;

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atitinkama valstybė narė savo 
pirmoje pažangos ataskaitoje, teikiamoje 
pagal Reglamento (ES) 2018/1999 17 
straipsnį kitais metais po metų, kuriais 
buvo pateikta rekomendacija, išdėsto, kaip 
ji tinkamai atsižvelgė į rekomendaciją. 
Jeigu atitinkama valstybė narė nusprendžia 
į rekomendaciją ar kurią nors esminę jos 
dalį neatsižvelgti, ji pateikia Komisijai 
argumentus;

b) atitinkama valstybė narė savo 
pirmoje pažangos ataskaitoje, teikiamoje 
pagal Reglamento (ES) 2018/1999 17 
straipsnį kitais metais po metų, kuriais 
buvo pateikta rekomendacija, išdėsto, kaip 
ji ėmėsi priemonių siekiant įgyvendinti 
rekomendaciją. Jeigu atitinkama valstybė 
narė nusprendžia į rekomendaciją ar kurią 
nors esminę jos dalį neatsižvelgti, ji 
pateikia Komisijai tinkamai pagrįstus 
argumentus;

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei valstybė narė nuolat nevykdo 3 
dalyje nustatytų įpareigojimų, Komisija 
imasi atitinkamų priemonių.
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Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal Reglamentą (ES) 2018/1999 
pateikta ir į ataskaitas įtraukta informacija;

a) pagal Reglamentą (ES) 2018/1999 
pateikta ir į ataskaitas įtraukta informacija 
apie energetikos sąjungos ir klimato 
politikos veiksmų valdymą, įskaitant 
nacionalines tarpines ataskaitas apie 
šiame reglamente nurodytų integruotų 
nacionalinių energetikos ir klimato srities 
veiksmų planų įgyvendinimą;

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) EAA ataskaitomis; b) EAA ir kitų atitinkamų Sąjungos 
agentūrų, įskaitant transporto srities 
agentūras, ataskaitomis;

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Europos statistika ir duomenimis, 
įskaitant, jei turima, duomenis apie 
nuostolius, patirtus dėl neigiamo klimato 
poveikio, ir

c) Europos statistika ir duomenimis, 
įskaitant, jei turima, duomenis apie 
nuostolius, patirtus dėl neigiamo klimato 
poveikio, ir apskaičiuotas neveikimo arba 
uždelstų klimato politikos veiksmų 
išlaidas, taip pat socialinius bei 
ekonominius duomenis

Pakeitimas 65
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) geriausiais turimais moksliniais 
duomenimis, įskaitant naujausias IPCC 
ataskaitas, ir

d) geriausiais turimais ir naujausiais 
moksliniais duomenimis, įskaitant 
naujausias IPCC ataskaitas, be kita ko, 
susijusius su kitu poveikiu klimatui, 
pavyzdžiui, daromu dėl plunksninių 
debesų pokyčių;

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) tarptautinėmis tendencijomis ir 
pastangomis, dedamomis pasaulio mastu 
siekiant įvykdyti ilgalaikį Paryžiaus 
susitarimo temperatūros tikslą, taip pat 
Paryžiaus susitarimo 14 straipsnyje 
nurodytu bendros pažangos įvertinimu;

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) ekonominio ir socialinio vystymosi 
tikslų įgyvendinimo lygiu, taip pat 
įgyvendintų priemonių poveikiu 
nacionalinei ekonominei ir socialinei 
padėčiai;

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) technologijų inovacijomis ir 
geriausiomis susijusiuose sektoriuose 
turimomis technologijomis;

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dd) nuoseklaus ir stabilaus 
reglamentavimo poreikiu, kad būtų 
išlaikyta palanki investicijoms aplinką, ir

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija bendradarbiauja su visomis 
visuomenės grupėmis, kad sudarytų joms 
sąlygas ir jas įgalintų imtis veiksmų, 
kuriais siekiama kurti neutralaus poveikio 
klimatui ir klimato kaitos poveikiui 
atsparią visuomenę. Komisija sudaro 
palankesnes sąlygas visais lygmenimis, 
įskaitant nacionalinį, regioninį ir vietos 
lygmenis, vykdyti įtraukų ir visiems 
socialiniams partneriams, piliečiams ir 
pilietinei visuomenei prieinamą procesą, 
per kurį būtų keičiamasi geriausia patirtimi 
ir nustatomi veiksmai, kuriais būtų 
prisidedama prie šio reglamento tikslų 
įgyvendinimo. Be to, Komisija gali 
pasinaudoti valstybių narių pagal 
Reglamento (ES) 2018/1999 11 straipsnį 
užmegztais daugiapakopiais dialogais 
klimato ir energetikos klausimais.

Komisija bendradarbiauja su visomis 
visuomenės grupėmis, kad sudarytų joms 
sąlygas ir jas įgalintų imtis veiksmų, 
kuriais siekiama kurti neutralaus poveikio 
klimatui ir klimato kaitos poveikiui 
atsparią visuomenę. Komisija sudaro 
palankesnes sąlygas visais lygmenimis, 
įskaitant nacionalinį, regioninį ir vietos 
lygmenis, vykdyti įtraukų ir prieinamą 
procesą su ekonominiais bei socialiniais 
partneriais iš visų susijusių sektorių, 
pramonės suinteresuotaisiis subjektais, 
piliečiais ir pilietine visuomene, per kurį 
būtų keičiamasi geriausia patirtimi ir 
nustatomi veiksmai, kuriais būtų 
prisidedama prie šio reglamento tikslų 
įgyvendinimo. Be to, Komisija gali 
pasinaudoti valstybių narių pagal 
Reglamento (ES) 2018/1999 11 straipsnį 
užmegztais daugiapakopiais dialogais 
klimato ir energetikos klausimais.
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Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Įgaliojimų delegavimas
1. 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.
2. 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo ... [Leidinių biuras: šio 
reglamento įsigaliojimo data].
3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5. Apie priimtą deleguotąjį aktą 
Komisija nedelsdama vienu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
6. Pagal 3 straipsnį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
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jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
praneša Komisijai, kad prieštaravimų 
nereikš. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) 2018/1999
11 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiapakopis dialogas klimato ir 
energetikos klausimais

Daugiapakopis ir tarpsektorinis dialogas 
klimato kaitos klausimais

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) 2018/1999
11 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė, laikydamasi 
nacionalinių taisyklių, pradeda 
daugiapakopį dialogą klimato ir 
energetikos klausimais, kuriame gali 
aktyviai dalyvauti vietos valdžios 
institucijos, pilietinės visuomenės 
organizacijos, verslo bendruomenė, 
investuotojai ir kiti atitinkami 
suinteresuotieji subjektai bei plačioji 
visuomenė ir aptarti, kaip įgyvendinamas 
Sąjungos poveikio klimatui neutralumo 
tikslas, nustatytas Reglamento …/… 
[Klimato teisės akto] 2 straipsnyje, taip pat 
įvairius numatytus energetikos ir klimato 
srities politikos scenarijus, įskaitant 
ilgalaikes priemones, ir stebėti pažangą, 
nebent ji jau turi struktūrą, kuria 
naudojamasi šiuo tikslu. Vykdant tokį 
dialogą, galima aptarti integruotus 

Kiekviena valstybė narė, laikydamasi 
nacionalinių taisyklių, pradeda 
daugiapakopį ir tarpsektorinį dialogą 
klimato kaitos klausimais, kuriame gali 
aktyviai dalyvauti vietos valdžios 
institucijos, pilietinės visuomenės 
organizacijos, verslo bendruomenė, 
investuotojai ir kiti atitinkami 
suinteresuotieji subjektai bei plačioji 
visuomenė ir aptarti, kaip įgyvendinamas 
Sąjungos poveikio klimatui neutralumo 
tikslas, nustatytas Reglamento …/… 
[Klimato teisės akto] 2 straipsnyje, taip pat 
įvairius skirtingiems sektoriams numatytus 
klimato srities politikos scenarijus, 
įskaitant ilgalaikes priemones, ir stebėti 
pažangą, nebent ji jau turi struktūrą, kuria 
naudojamasi šiuo tikslu. Vykdant tokį 
dialogą gali būti aptariami integruoti 
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nacionalinius energetikos ir klimato srities 
veiksmų planus.

nacionaliniai energetikos, klimato, būsto, 
žemės ūkio, biologinės įvairovės ir 
judumo bei kitų sričių planai ir 
strategijos;
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